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ؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب ٚ خٙبؽ ػيٙٝ : اٌش ٔحُ لشاس ٌيشي دػز ٞب ثبالسش اص ٔحُ كحيح ثبؿذ ٔي سٛا٘ذ ؿىؼشٍي سشلٜٛ ٚ ؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب ٚ خٙبؽ ػيٙٝ : اٌش ٔحُ لشاس ٌيشي دػز ٞب ثبالسش اص ٔحُ كحيح ثبؿذ ٔي سٛا٘ذ ؿىؼشٍي سشلٜٛ ٚ --22

خٙبؽ ػيٙٝ سا دس دي داؿشٝ ثبؿذ . اٌش ٔحُ لشاس ٌيشي دػز ٞب دبييٗ سش ثبؿذ ٔي سٛا٘ذ ثبػث دبسٌي وجذ ٚ خٛ٘شيضي خٙبؽ ػيٙٝ سا دس دي داؿشٝ ثبؿذ . اٌش ٔحُ لشاس ٌيشي دػز ٞب دبييٗ سش ثبؿذ ٔي سٛا٘ذ ثبػث دبسٌي وجذ ٚ خٛ٘شيضي 

خّي ؿٛد. لشاس ٌشفشٗ دػز ٞب سٚي د٘ذٜ ٞب ٔٙدش ثٝ ؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب يب دس سفشٍي د٘ذٜ ٞب اص ٔحُ اسلبَ ثٝ خٙبؽ ٔي خّي ؿٛد. لشاس ٌشفشٗ دػز ٞب سٚي د٘ذٜ ٞب ٔٙدش ثٝ ؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب يب دس سفشٍي د٘ذٜ ٞب اص ٔحُ اسلبَ ثٝ خٙبؽ ٔي دادا

  ؿٛد وٝ ثبػث كذٔٝ ثٝ لّت ٚ سيٝ ٔي ؿٛد.ؿٛد وٝ ثبػث كذٔٝ ثٝ لّت ٚ سيٝ ٔي ؿٛد.

سا سا   CCPPRRؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب ٚ خٙبؽ ديؾ ثيبيذ ثبيذ ثذٖٚ سٛخٝ ثٝ آٖ ؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب ٚ خٙبؽ ديؾ ثيبيذ ثبيذ ثذٖٚ سٛخٝ ثٝ آٖ     CCPPRR٘ىشٝ : اٌش ثب ٚخٛد ا٘دبْ كحيح ػّٕيبر ٘ىشٝ : اٌش ثب ٚخٛد ا٘دبْ كحيح ػّٕيبر 

  ادأٝ داد.ادأٝ داد.

  ٚهؼيز ثٟجٛد:ٚهؼيز ثٟجٛد:

ٔلذْٚ ثيٟٛؿغ وٝ هشثبٖ لّت داسد ٚ ٘فغ ٔي وـذ ِٚي ٞٛؿيبسي وبُٔ ٘ذاسد ، خٟز إًيٙبٖ اص ثبص ٔب٘ذٖ ساٜ سٙفؼي ، ٔلذْٚ ثيٟٛؿغ وٝ هشثبٖ لّت داسد ٚ ٘فغ ٔي وـذ ِٚي ٞٛؿيبسي وبُٔ ٘ذاسد ، خٟز إًيٙبٖ اص ثبص ٔب٘ذٖ ساٜ سٙفؼي ، 

  ػذْ ثشٌـز صثبٖ ثٝ ػمت ٌّٛ ، لشاس ٌشلشٗ ػش ٚ ٌشدٖ دس ٚهؼيز وـيذٜ ثبيذ دس ايٗ ٚهؼيز لشاس دادٜ ؿٛدػذْ ثشٌـز صثبٖ ثٝ ػمت ٌّٛ ، لشاس ٌشلشٗ ػش ٚ ٌشدٖ دس ٚهؼيز وـيذٜ ثبيذ دس ايٗ ٚهؼيز لشاس دادٜ ؿٛد

  
  ٚهؼيز ثٟجٛدي دس اًفبَٚهؼيز ثٟجٛدي دس اًفبَ                                                                  ٚهؼيز ثٟجٛدي دس ثضسٌؼبالٖ            ٚهؼيز ثٟجٛدي دس ثضسٌؼبالٖ            

  

  سٚؽ لشاس دادٖ ٔلذْٚ دس ٚهؼيز ثٟجٛد:سٚؽ لشاس دادٖ ٔلذْٚ دس ٚهؼيز ثٟجٛد:

  دّٟٛي ثيٕبس صا٘ٛ ثض٘يذ ٚ ػش اٚ سا ثٝ ػٛي خٛد ثشٌشدا٘يذ.دّٟٛي ثيٕبس صا٘ٛ ثض٘يذ ٚ ػش اٚ سا ثٝ ػٛي خٛد ثشٌشدا٘يذ.--11

  دػز ٔلذْٚ سا وٝ ػٕز خٛدسبٖ اػز وٙبس سٙٝ ، صيش ثبػٙؾ لشاس دٞيذ. دػز ديٍش اٚ  سا سٚي ػيٙٝ اؽ ثٍزاسيذ.دػز ٔلذْٚ سا وٝ ػٕز خٛدسبٖ اػز وٙبس سٙٝ ، صيش ثبػٙؾ لشاس دٞيذ. دػز ديٍش اٚ  سا سٚي ػيٙٝ اؽ ثٍزاسيذ.--22

  ي ػٕز ٔخبِف اٚ سا اص صيش صا٘ٛ يب دبؿٙٝ ثٍيشيذ ٚ سٚي دبي ٘ضديه خٛد لشاس دٞيذ.ي ػٕز ٔخبِف اٚ سا اص صيش صا٘ٛ يب دبؿٙٝ ثٍيشيذ ٚ سٚي دبي ٘ضديه خٛد لشاس دٞيذ.دبدب--33

ثب يه دػز ػش سا ٍ٘ٝ داسيذ ٚ ثب دػز ديٍش ؿّٛاس اٚ سا اص ٘بحيٝ ثبػٗ ثٍيشيذ ٚ ػشيغ ٔلذْٚ سا ثٝ ػٕز خٛد ثب يه دػز ػش سا ٍ٘ٝ داسيذ ٚ ثب دػز ديٍش ؿّٛاس اٚ سا اص ٘بحيٝ ثبػٗ ثٍيشيذ ٚ ػشيغ ٔلذْٚ سا ثٝ ػٕز خٛد --44

  ثچشخب٘يذ.ثچشخب٘يذ.

  ثشٛا٘ذ ػٍٙيٙي لؼٕز دبييٗ سا سحُٕ وٙذ.ثشٛا٘ذ ػٍٙيٙي لؼٕز دبييٗ سا سحُٕ وٙذ.  دبي ٔلذْٚ سا اص صا٘ٛ خٓ وٙيذ ٚساٖ اٚ سا وبٔال ثٝ ػٕز خٛد ثىـيذ سبدبي ٔلذْٚ سا اص صا٘ٛ خٓ وٙيذ ٚساٖ اٚ سا وبٔال ثٝ ػٕز خٛد ثىـيذ سب--55

دػز ديٍش ٔلذْٚ سا اص صيش سٙٝ اؽ ثىـيذ ٚ ثٝ ٔٛاصار ثذ٘ؾ لشاس دٞيذ دغ اص لشاس دادٖ ٔلذْٚ دس ٚهؼيز ثٟجٛد دػز ديٍش ٔلذْٚ سا اص صيش سٙٝ اؽ ثىـيذ ٚ ثٝ ٔٛاصار ثذ٘ؾ لشاس دٞيذ دغ اص لشاس دادٖ ٔلذْٚ دس ٚهؼيز ثٟجٛد --66

  سٚي اٚ يه دشٛ ثىـيذ  سٚي اٚ يه دشٛ ثىـيذ  

  سٛخٝ : دس كٛسر احشٕبَ آػيت ثٝ ػشٖٛ فمشار ثيٕبس سا دس ٚهؼيز ثٟجٛد لشاس ٘ذٞيذسٛخٝ : دس كٛسر احشٕبَ آػيت ثٝ ػشٖٛ فمشار ثيٕبس سا دس ٚهؼيز ثٟجٛد لشاس ٘ذٞيذ
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  ٔٛاسد تىٕيّئٛاسد تىٕيّي

 دسكذ ٚلفٝ ٞبي لّجي ػجت ثبصٌـز خشيبٖ خٖٛ ٕٚٞٛديٙبٔيه دبيذاسٔي ٌشدد. 60سب  40احيبي لّجي سيٛي دس         

حيبء ظشف ٔذر وٕشش اص ػٝ دليمٝ اص ؿشٚع ايؼز لّجي سٙفؼي ثب دس يه ٌٔبِؼٝ ثبثز ؿذ وٝ ا٘دبْ ػّٕيبر ا        

ٔٛفميز ٚ ٘دبر خبٖ ثيٕبساٖ ٕٞشاٜ ٔي ثبؿذ. دس سٕبْ ايٗ ٔٛاسد،ثب٘يٝ ٞب ٔي سٛا٘ٙذ ؿىُ دٞٙذٜ ص٘ذٌي يب ٔشي ثيٕبساٖ 

ّىٝ ص٘ذٌي ثيٕبس ٘يض ث،اٌش احيبي لّجي سٙفؼي ثالفبكّٝ دغ اص ايؼز لّجي آغبص ؿٛد. ٘ٝ سٟٙب وبسآيي ػيؼشٓ ػلجي ثبؿٙذ.

دليمٝ اَٚ ٔي  6سب  4 ،ثٟششيٗ صٔبٖ ثشاي ٘دبر خبٖ ثيٕبسي وٝ دچبس ايؼز لّجي ،سيٛي، ٔغضي ؿذٜ اػز  حفظ ٔي ٌشدد.

ثشاي اٚ ثٝ خب ٔيٕب٘ذ.   ثبؿذ، صيشا دغ اص آٖ اٌش ٞٓ ثيٕبس ص٘ذٜ ثٕب٘ذ ثٝ احشٕبَ صيبد آػيت ٞبي صيبد ٚ خجشاٖ ٘بدزيشي

 جي، سيٛي ، ٔغضي يه ٔغض ػبِٓ ٚ يه ثيٕبس داساي ػّٕىشد اػز.ٞذف اِٚيٝ احيبء لّ

دليمٝ ًَٛ ٔي وـذ،  5اص آ٘دب وٝ فبكّٝ صٔب٘ي ثيٗ سٕبع ثب ٔشوض اٚسطا٘غ ٚ سػيذٖ دشػُٙ دضؿىي، اغّت ثيؾ اص 

فب٘ٝ سٟٙب داسد. وٝ ًي سحميمبر ا٘دبْ ؿذٜ ٔشبػ ،آٔٛصؽ ديذٜ ا٘ذ CPRثٝ داؿشٗ خٕؼيشي وٝ دس ٔٛسد ثؼشٍي ٔيضاٖ ثمبء 

دسكذ ثٝ  10يه دسكذ افشاد دچبس ايؼز لّجي سيٛي سٛػي اًشافيبٖ احيبء ٔي ؿٛ٘ذ. ثب ٞش دليمٝ سبخيش دس ا٘دبْ احيبء 

 احشٕبَ ٔشي ثيٕبس افضٚدٜ ٔي ؿٛد.

 3سب  2 ٚي ؿب٘غ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ،ثالفبكّٝ ثؼذ اص افشبدٖ ثيٕبس ثٝ ػّز ايؼز ٘بٌٟب٘ي لّجي سيٛي ؿشٚع ؿٛد CPR چٙب٘چٝ 

دسكذ ٔي  75سب  50ثشاثش اػز .ًي سحميمبر دسكذ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ثيٕبساٖ دس كٛسر ا٘دبْ ػشيغ ٚ كحيح ايٗ الذأبر 

 اػز. CPRثبؿذ.يىي اص وّيذي سشيٗ ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ احيبء ، ا٘دبْ دسػز ٚ وبُٔ الذأبر 

  ::سبسيخچٝ احيبءسبسيخچٝ احيبء

 ايدبد دسد ثب ػيّي صدٖ،يب ثٝ ٚػيّٝ ؿالق ٚهشثٝ ٚاسد آٚسدٖ سٚي دٛػز        

 اص ؿىٓ ثش سٚي اػت دسحبَ يٛسسٕٝلشاس دادٖ ٔلذْٚ         

 غٌّب٘ذٖ  ٔلذْٚ ثش سٚي ثـىٝ        

 آٚيضاٖ وشدٖ ٔلذْٚ اص دبٞب ثٝ دسخز        

 ٍٞٙشي ثشاي دٔيذٖ دس سيٝآاػشفبدٜ اص دْ         

 ٔيالدي 17ِِٛٝ ٌزاسي داخُ سشاؿٝ اص ساٜ دٞبٖ ٚثيٙي اص لشٖ         

 ٔيالدي .18دي ٔؼشميٓ اص لشٖ ٛسشا وئٛػشٛٔي ٚ ثيٟٛؿي  ٚ السٍ٘ٛػى        

 ٔيالدي 19اػشفبدٜ اص السٍ٘ٛػىٛح  ٚ ِِٛٝ سشاؿٝ اص لشٖ         

 

  سٕبيُ وٕي داس٘ذ:سٕبيُ وٕي داس٘ذ:  CCPPRR  ثٝ ا٘دبْ ثٝ ا٘دبْ چشا اًشافيبٖ ٘ؼجز چشا اًشافيبٖ ٘ؼجز 

 ثؼيبس ديچيذٜ اػز ٚ ٔشاحُ ٔشؼذدي داسد وٝ ثٝ خبًش ػذشدٖ آٟ٘ب دؿٛاس اػز. CPRثشخي ادػب ٔي وٙٙذ       -1
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 ثشخي احؼبع ٔي وٙٙذ سٚؽ ٞبي آٔٛصؿي، ٘بوبسآٔذ اػز.      -2

ٕبيُ ثٝ سٙفغ دٞبٖ ثٝ دٞبٖ ٘ذاس٘ذ.دس ايٗ ٔٛسد ثشخي اظٟبس ٔي وٙٙذ ٔشدْ اص ا٘شمبَ ثيٕبسي ٞب ٞشاػبٖ ٞؼشٙذ ٚ س      -3

ثبيذ ٌفشٝ ؿٛد وٝ اًالػبر ٔٛخٛد خٌش ا٘شمبَ ثيٕبسي اص ايٗ ًشيك سا ثؼيبس وٓ ٔي دا٘ذ ثٝ ػالٜٚ ٚػبيّي ػبدٜ ٚ لبثُ 

ٚ اص ػٛي ديٍش  CPRحُٕ اص لجيُ ٔبػه كٛسر خٟز ايٗ وبس ٚخٛد داسد.دػشٛساِؼُٕ ٞبي خذيذ سبويذ ثش ويفيز 

 ػبصي يبدٌيشي ٞب داسد.ػبدٜ 

ثٝ ٚػيّٝ سؼذاد ثيـششي اص ٔشدْ لشثب٘يبٖ ايؼز لّجي سيٛي ثيـششي احيب   CPRٔب أيذٚاسيٓ وٝ ثب فشاٌيشي سىٙيه ٞبي

 ؿٛ٘ذ

 (C P R-C P C R-C P B R) 
 

Cardio -Pulmonary-Cerebral(Brain)- Resuscitation 
ٚ يب ايؼز لّجي سٙفؼي ٔغضي سٛاْ يب ٔغضي بس ايؼز لّجي يب سٙفؼي احيبء لّت ٚ سيٝ ػجبسر اػز اص ٘دبر ثيٕبسا٘يىٝ دچ

 .٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد “احيبء لّت ٚ سيٝ  “ؿذٜ ثبؿٙذ. ثٙبثشايٗ الذأبسي وٝ خٟز ٘دبر ايٗ ثيٕبساٖ ثىبس ٌشفشٝ ٔي ؿٛد،

ٍيرشد اص كرذٔبر   دليمٝ ثؼذ اص ايؼز لّجي سٙفؼي كٛسر ث 4-6صٔبٖ ًاليي: چٙب٘چٝ ػّٕيبر احيبء لّت ٚ سيٝ ظشف ٔذر 

 ٔغضي ٚ ٞيذٛوؼي خٌّٛيشي خٛاٞذ ؿذ. 

 صٔبٖ ًاليي دس ٔذدخٛ ثب سٛخٝ ثٝ ػّز ٔلذٚٔيز ٚي ٔشفبٚر ٔي ثبؿذ *

 .دسكذ وبٞؾ ٔي يبثذ10سب  7٘ىشٝ:احشٕبَ ٔٛفميز ػّٕيبر احيبء لّت ٚسيٝ ثب ٌزؿز ٞش يه دليمٝ 

 ٔشي فيضيِٛٛطيه )حميمي( -ٔشي باِيٙي )ظاٞشي(

ف لبثُ ثشٌـز ػالئٓ حيبسي ) ٘جن، سٙفغ، فـبسخٖٛ( سا ٌٛيٙذ. دس ايٗ ٔشحّٝ، آػيت ٞبي ٚاسدٜ سٛل -ٔشي باِيٙي

 لبثُ ثشٌـز ثٛدٜ ٚ فشد ثٝ ظبٞش ٔشدٜ سا ٔي سٛاٖ احيبء ٕ٘ٛد.

سٛلف دائٓ سٕبْ اػٕبَ حيبسي سا ٌٛيٙذ وٝ دس آٖ ثٝ ػّز سبخيش دسآغبص احيربء ، فمرذاٖ اوؼريظٖ     – ٔشي فيضيِٛٛطيه

٘يؼرز. دس ٚالرغ وربٞؾ     درزيش  ش ثٝ آػيت ٞبي خجشاٖ ٘بدزيش ٔغض ٚ ػبيش اسٌبٟ٘ب ؿذٜ ٚ فشد لبثُ احيب ٚ ثشٌـرز سػب٘ي ٔٙد

 دليمٝ ٔٙدش ثٝ ٔشي فيضيِٛٛطيه ٔي ٌشدد. 4-6خشيبٖ خٖٛ ٚ ٞيذٛوؼي ثيؾ اص 

 عالئٓ ٔشتشن ٔشي باِيٙي ٚ فيضيِٛٛطيه

 فمذاٖ ٘جن، سٙفغ، فـبسخٖٛ         ·       

 اخشالَ ػيؼشٓ ػلجي ٔشوضي: ثيٟٛؿي، ثيحشوشي ، ثيحؼي، اخشالَ سفّىغ ٞب         ·    
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 عالئٓ ٚيظٜ ٔشي باِيٙي ٚ فيضيِٛٛطيه

دس ٔشي حميمي، حشاسر ثذٖ ثشاثش ثب دٔبي ٔحيي ٚ ػشد اػز ِٚي دس ٔشي ثبِيٙي حشاسر ثرذٖ  حشاست بذٖ:       -1

 سبثغ ٔحيي ٘جٛدٜ ٚ ٌشْ اػز

 شي حميمي، ػوالر ػفز ؿذٜ ِٚي دس ٔشي ثبِيٙي ػوالر لٛاْ ًجيؼي داس٘ذ.دس ٔ لٛاْ عضالت:      -2

دس ٔشي حميمي، ٔشدٔه ٞب ٌـبد ٚ دس ٔمبثُ ٘ٛس ٚاوٙـي ٘ـبٖ ٕ٘ي دٞٙذ ِٚي دس ٔشي ثبِيٙي  سفّىس ٔشدٔه:   -3

 ٔشدٔه ٞب دس ٔمبثُ ٘ٛس سًٙ ٔي ؿٛد.

 تعشيف ايست لّبي تٙفسي

ي هشثب٘بر لّت ٚ خشيبٖ خٖٛ ٔٛثش لّت ٔي ثبؿذ. دس ايٗ حبِز ٕٔىٗ اػز سٕربْ  ايؼز لّجي سٛلف غيش ٔششلجٝ ٚ ٘بٌٟب٘

اػٕبَ لّت ٔشٛلف ؿذٜ ٚ يب ا٘مجبم ٘بٕٞبًٞٙ ػوالر لّجي )فيجشيالػريٖٛ ثٌٙري( سد دٞرذ. دس كرٛسر سٛلرف لّرت،       

 ػّٕىشد سيٝ ٞب ٚ ٔغض ٔشٛلف ٔي ٌشدد.

 عالئٓ ايست لّبي تٙفسي

 اص ثيٗ سفشٗ ػشيغ ٞـيبسي

  لٌغ سٙفغ

           (اص ثيٗ سفشٗ ٘فغ ٚ كذاٞبي لّجي )ػذْ ٘جن وبسٚسيذ يب  فٕٛساَ 

 وبٞؾ فـبسخٖٛ

 اسؼبع ٔشدٔه چـٓ ٞب

 ػؼشي ثذٖ  ، ػشدي، سًٛثز ٚ وجٛدي دٛػز

 عُّ ايست تٙفسي:

 ا٘ؼذاد ٔدبسي فٛلب٘ي ٞٛايي )خؼٓ خبسخي ، ادْ ٔدبسي ٞٛايي، خفٍي(-1

 ػىشٝ ٞبي ٔغضي-2

 ثبسثيشٛساسٟب( -سٚٞب )ٔٛاد ٔخذسٔلشف ثيؾ اص حذ دا-3

 هشثبر ٚاسدٜ ثٝ ػش-4

 سٛلف ا٘مجبم ػوالر سٙفؼي-5

 ثب٘ٛي ثٝ ايؼز لّجي-6
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 ٔشاحُ احياء لّب ٚ سيٝ          •

                        Basic-Life-Support (BLS)     الذأبر اِٚيٝ )دبيٝ(              

 Advance -Life-Support    ( ACLS        الذأبر ثب٘ٛيٝ )ديـشفشٝ(             

                                    Stabilization & Transportationا٘شمبَ ثيٕبس   

                                                        Termination دبيبٖ احيبء لّت ٚ سيٝ 

                                                    Careٔشالجز ٞبي ثؼذ اص احيبء لّت ٚ سيٝ 

                                                                  Result ٘شيدٝ احيبء لّت ٚ سيٝ

دس ايٗ خضٚء ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ احيب ديـشفشٝ اص ٚظبيف وٕه ثٟيبساٖ ٕ٘ي ثبؿذ فمي احيب لّجي ٚ سيٛي دبيٝ 

 سٛهيح دادٜ ؿذٜ اػز.

                          :احياء  ص٘جيشٜ

 سشيعACLSدفيبشيّٝ ٕ٘ٛدٖ سشيع           CPRتشخيص بٕٛلع     اسصيابي سشيع     ششٚع سشيع 

 

 سيٛي –الذأبر دبيٝ )اِٚيٝ( دس احيبء لّجي 

ٛاع ٚ سٛا٘بئي ٞبي فيضيىري خرٛد دس   دس احيب دبيٝ ٔب سالؽ ٔي وٙيٓ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص اثضاس ٞبي اهبفٝ ٚ فمي ثب اػشفبدٜ اص ح

اثشذا ثيٕبساٖ سا اسصيبثي ٚ ثؼذ آٟ٘ب سا ثب دادٖ سٙفغ ٚ ٔبػبط اص ٘ظش لّجي ٚ سٙفؼي ٚ ٔغضي حٕبيز وٙيٓ سب ثب ص٘ذٜ ٍٟ٘ذاؿرشٗ  

 اسٌبٖ ٞبي اكّي ثشٛا٘يٓ ثيٕبس سا ثٝ ٔشاوض ٔدٟض ثشػب٘يٓ

 ثٝ ثبفشٟب  وبفي O2ٞذف: ثشلشاسي سٙفغ ٚ ايدبد ٌشدؽ خٖٛ خٟز سػيذٖ 

 ٔشاحُ اِٚيٝ اسصيبثي ػٌح ٞٛؿيبسي، فشاخٛا٘ذٖ ٌشٜٚ وذ، دادٖ دٛصيـٗ

ثشسػي ٞـيبسي ٔلذْٚ ،ٔلذْٚ سا ثأسأي سىبٖ دادٜ ٚ كذايؾ ثض٘يذ،اٌش دبػخ ٘ذاد سمبهبي وٕه ثىٙيذ اِٚيٗ لذْ :  

  سّفٗ ثٝ ٔشوض اٚسطا٘غ -وٕه ثخٛاٞيذ ثب:فشيبد صدٖ    لذْ :  دٚٔيٗ

  دٖ دٛصيـٗ ٔٙبػت ثب حفظ ٚهؼيز ػش ،ػشٖٛ ٟٔشٜ ٞب ٚػشٚق ٚاػلبةداسٛٔيٗ لذْ :

وٙششَ ساٜ ٞٛايي  -وٙششَ ٘جن وبسٚسيذ    -  وٙششَ سٙفغچٟاسٔيٗ لذْ:   

 اسصيبثي ٚهؼيز ٔلذْٚ، ثجز ٌضاسؽ ٔشاحُ بعذي:
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 اسصيابي ٞٛشياسي :

ثبيذ دلز وشد وٝ     بسي اسصيبثي ٔي ؿٛد .دس اسصيبثي ٞٛؿيبسي ثب كذا صدٖ ٚ سىبٖ دادٖ يب سحشيه وشدٖ ثيٕبساٖ ٞٛؿي

دس كٛسسيىٝ ثيٕبس ٚاوٙؾ ٘ـبٖ  .دس ثيٕبساٖ ثب احشٕبَ كذٔٝ ػشٖٛ فمشار الصْ اػز ايٗ سىبٖ دادٖ ثٝ ٘شٔي كٛسر ٌيشد 

داد ، ٔثال چـٕبٖ خٛد سا ثبص ٕ٘ٛد يب كحجز وشد ثيٕبس سا سحز ٘ظش لشاس ٔي دٞيٓ . دس غيش ايٗ كٛسر ػّٕيبر احيب سا 

سلٕيٓ ثشاي ؿشٚع احيبء دسكٛسسي ٌشفشٝ ٔي ؿٛد وٝ ٔلذْٚ ثيٟٛؽ ثبؿذ، دبػخي ٘ذٞذ ٚ ثٝ     ػشيؼب ؿشٚع ٔيىٙيٓ .

 .ًٛس ًجيؼي سٙفغ ٘ىٙذ

 

 
 حفظ أٙيت :

ثيٕبس اػز .   ؿشايي أٙيشي احيب ٌش ٚ  يىي اص ٔؼبئّي وٝ دس دػشٛساِؼُٕ ٞبي خذيذ سبويذ ثؼيبسي ثش آٖ ؿذٜ اػز حفظ

وٝ دس ًَٛ احيب ، خبٖ احيبٌش ٚ ثيٕبس ثٝ خٌش ٘يفشذ . دغ سٕبْ ؿشايي أٙيشي ٚ اػششيّيضاػيٖٛ سا سػبيز ٔي وٙيٓ الصْ اػز 

حفظ أٙيز ٚ ػالٔز فشد احيبء ٌش يىي  . ٚ سب صٔب٘ي وٝ خٌشار ٔحيٌي سفغ ٘ـذٜ ا٘ذ ػّٕيبر احيبء سا ؿشٚع ٕ٘ي وٙيٓ ..

 .اص ؿشٚع احيبء هشٚسي اػز اص اكَٛ اِٚيٝ ٚهشٚسي اػز. دٛؿيذٖ دػشىؾ لجُ

 خبش سسا٘ي :

دس ثيٕبسػشبٖ ٔي ٕ٘بئيٓ ٚ دس  اًالع سػب٘يثؼذ اص آٌبٞي اص ٚهغ ٞٛؿيبسي ثيٕبس ، ػشيؼب الذاْ ثٝ فؼبَ ػبصي ػيؼشٓ 

ٔي سٕبع ٔي ٌيشيٓ. ثؼذ اص ايٗ ٔشحّٝ ثٝ ػشاؽ اسصيبثي سٙفغ ثيٕبس   (  115خبسج ثيٕبسػشبٖ ثب ٔشوض فٛسيز ٞب ) دس ايشاٖ 

  سٚيٓ .
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 اسصيابي تٙفس:

  ػش سا ثٝ ػمت ٔي ثشيٓ ٚ ثب دػز ديٍش  دس اسصيبثي سٙفغ اثشذا وف يه دػز سا سٚي ديـب٘ي ثيٕبس لشاس ٔي دٞيٓ ٚ

فه ثيٕبس سا ثبال ٔي آٚسيٓ ) دس كٛسسي وٝ احشٕبَ ؿىؼشٍي ٟٔشٜ ٌشد٘ي ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ ايٗ وبس ثبيذ ثٝ آٞؼشٍي 

ٖ فه ثيٕبس وبفي اػز( . ثؼذ دٞبٖ ثيٕبس سا دس كٛسر ديذٖ خؼٓ خبسخي اص ٚخٛد آٖ دبن كٛسر ٌيشد ٚ ثبال آٚسد

ثٝ ايٗ كٛسر وٝ ثب   ٔي ٕ٘بئيٓ.  ٔي وٙيٓ . ػذغ ثب اػشفبدٜ اص ٞش ػٝ حغ ؿٙٛائي ، ثيٙبئي ٚ الٔؼٝ ، سٙفغ ثيٕبس سا اسصيبثي

، كذاي سٙفغ سا ٌٛؽ وٙيٓ ٚ ٌشٔبي ٘فغ سا ٘يض لشاس دادٖ ٌٛؽ ثٝ ٘ضديه دٞبٖ ٚ ٕٞضٔبٖ ثب ديذٖ حشوبر لفؼٝ ػيٙٝ 

 ثب٘يٝ ًَٛ ثىـذ. 10ايٗ وبس ٘جبيذ ثيؾ اص ،   حغ وٙيٓ

 ٔـبٞذٜ حشوبر لفؼٝ ػيٙٝ 

 ؿٙيذٖ كذاي خشٚج ٞٛاي سٙفغ 

 احؼبع خشٚج ٞٛا سٛػي ٌٛ٘ٝ ٚ ٌٛؽ فشد احيب وٙٙذٜ اص دٞبٖ ٚ ثيٙي ثيٕبس

A باص ٚ پان وشدٖ ساٜ تٙفس = 

 ائيثبصوشدٖ ساٜ ٞٛ  

 اِٚيٗ ٚ ٟٕٔششيٗ وبس دس ػّٕيبر احيبء سٙفؼي ثبصوشدٖ ساٜ سٙفغ ٔي ثبؿذ.

 ثبص وشدٖ ساٜ سٙفغ سٛػي يه يب دٚ ٘فش لبثُ اخشا ٔي ثبؿذ.

 : داليُ ثؼشٝ ثٛدٖ ساٜ ٞٛايي

                *خٓ ؿذٖ ػش ثٝ خّٛ

 *ثبالسش ثٛدٖ ػش اص ػٌح سٙٝ 

يشيٗ ٚ اػشخٛاٖ الٔي ثٝ ػمت وـيذٜ ٔي ؿٛد دس ايٗ حبِز فه صيشيٗ، دس فشدي وٝ ثيٟٛؽ اػز، ثٝ داليُ فٛق، فه ص

صثبٖ سا ثٝ ػمت ٔي ورررـذ ٚ اٖ سا سٚي خذاس خّفي حّك ٔي ا٘ذاصد ٚ دس ٘شيدٝ ساٜ سٙفغ دس ثبال ثؼشٝ ٔي ؿٛد. ٕٞيٌٙٛس 

ت ٚ دبييٗ ٔي افشذ ٚ چٖٛ اديٍّٛر ثٝ اػشخٛاٖ الٔي ٔشلُ اػز، ثش اثش ػمت سفشٗ اػشخٛاٖ الٔي، اديٍّٛر ٞٓ ثٝ ػم

 ٔدشاي سٙفغ دس ٘بحيٝ اديٍّٛر ثؼشٝ ٔي ؿٛد.

 دس چٝ ٚضعيتي ساٜ تٙفس باص است؟
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اٌش ػش ٚ ٌشدٖ ثٝ ػمت وـيذٜ ؿٛ٘ذ، فه صيشيٗ ٚ اػشخٛاٖ الٔي ثٝ ثبال ٚ خّٛ، صثبٖ ٚ اديٍّٛر ٘يض ثٝ ٕٞشاٜ آٟ٘ب ثٝ خّٛ 

ثٝ ػمت وـيذٖ ٟٔشٜ ٞبي ٌشدٖ ثٝ ػمت وـيذٜ ٔي ؿٛد.دس ٚ ثبال وـيذٜ ٔي ؿٛد اص ًشف ديٍش خذاس خّفي حّك ثشاثش 

 ٘شيدٝ، ٔدشاي حّك اص خّٛ ٚ ػمت ٌـبد ٚ ساٜ سٙفغ فٛلب٘ي ثبص ٔي ؿٛد.

 سٚش ٞاي باصوشدٖ ساٜ تٙفس -1

 (Head Tilt-neck Lift)باال وشيذٖ ٌشدٖ -( خٓ وشدٖ سش بٝ عمباِف

ٌشدٖ سا ثٝ ثبال سا٘ذٜ ثٝ حبِز اوؼشب٘ؼيٖٛ دس ٔي آٚسيٓ ٚ دس ايٗ سٚؽ يه دػز خٛد سا صيش ٌشدٖ ثيٕبس لشاس دادٜ ٚ 

وف دػز ديٍش سا سٚي ديـب٘ي لشاس دادٜ ٚ ػش سا ثٝ ػمت خٓ ٔي وٙيٓ ايٗ ٔب٘ٛس ثبػث ٔي ؿٛد وٝ فه سحشب٘ي ثٝ خّٛ 

وٝ اٌش خي  ثبيذ ًٛسي لشاس دادٜ ؿٛد  ”ػش “دس ايٗ ٔب٘ٛس  *سا٘ذٜ ؿذٜ ٚ صثبٖ اص حّك دٚس ٚ ٔدشاي سٙفغ ثبص ٔي ؿٛد.

أبي ايٗ ٔب٘ٛس دس كٛسر ػذْ ٚخٛد آػيت يب احشٕبَ سش *ٔؼشميٕي اص چب٘ٝ ثٝ دبييٗ وـيذٜ ؿٛد، اص ٘شٔه ٌٛؽ ثٍزسد.

 .زٟٔشٜ ٞبي ٌشد٘ي لبثُ اخشاػ

 
 (Head Tilt-Chin Lift)( خٓ وشدٖ ػش ثٝ ػمت ٚ ثبال وـيذٖ چب٘ٝة

دس ايٗ سٚؽ اثشذا وف دػز چخ خٛد سا سٚي ديـب٘ي ثيٕبس لشاسدادٜ ٚ ػشؽ سا ثٝ ػمت خٓ ٔي وٙيٓ. ػذغ ٕٞضٔبٖ دٚ 

اٍ٘ـز دػز ساػز خٛد سا صيش چب٘ٝ ثيٕرررررربس لشاسدادٜ ٚ آ٘شا ثٝ ػٕز ثبال ٔي وـيٓ، ثٌٛسيىٝ د٘ذاٟ٘بي فه فٛلب٘ي ٚ 

ٔي سٛاٖ ثب اٍ٘ـز ؿؼز ٚ ػجبثٝ ٘يض ا٘دبْ داد ثذيٗ سشسيت وٝ ثب  سحشب٘ي دس ٔدبٚسر يىذيٍش لشاس ٌيش٘ذ.ايٗ ػُٕ سا

 .ٌشفشٗ لؼٕز خّٛ فه سحشب٘ي ثٝ ٚػيّٝ اٍ٘ـز ؿؼز ٚ ػجبثٝ، فه سحشب٘ي سا ثٝ خّٛ ٚ ثبال ٔي وـيٓ
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 سعايت ٘ىات ريُ دس ايٗ سٚش ضشٚسي است :

ٔحذٚدي ا٘دبْ ٌيشد، دس غيش ايٙلٛسر ثب خٓ وشدٖ ثيؾ اص حذ ػش ثٝ ػمت، ٔؼيش خٓ وشدٖ ػش ثٝ ػمت ثبيذ سب حذ 

سٙفؼي ٔؼذٚد ٔي ؿٛد.دس ٔٛلغ ثبال وـيذٖ چب٘ٝ سٛخٝ داؿشٝ ثبؿيذ وٝ دٞبٖ وبٔال ٔؼذٚد ٘ـٛد.صيبد سٚي ثبفز ٘شْ صيش 

ب٘ٛس دسكٛسر ػذْ ٚخٛد آػيت يب چب٘ٝ فـبس ٘يبٚسيذ صيشا ا٘دبْ ايٗ وبس ٔي سٛا٘ذ ثبػث ا٘ؼذاد ساٜ ٞٛايي ؿٛد..ايٗ ٔ

 احشٕبَ سشأبي ٟٔشٜ ٞبي ٌشد٘ي لبثُ اخشاػز.

 (Jaw Thrust)ج( ٔا٘ٛس باصوشدٖ فه )جّٛوشيذٖ آسٚاسٜ ٞا( بذٖٚ خٓ وشدٖ ٌشدٖ

دس ايٗ سٚؽ فشد ٘بخي ثبالي ػش ثيٕبس لشاس .ايٗ ٔب٘ٛس دس كذٔبر ٌشد٘ي ٚ كذٔبر ٔغضي ٘خبػي ثىبس ثشدٜ ٔي ؿٛد

ٖ خٛد سا صيش صاٚيٝ فه سحشب٘ي دس دٚ ًشف لشاس دادٜ ٚ فه سا ثٝ ثبال ٚ لذاْ حشوز ٔي دٞذ.اص دٚ اٍ٘ـز ٌشفشٝ ،اٍ٘ـشب

ؿؼز سٚي فه دس دًٚشف دٞبٖ ثيٕبس ٚ ػبيش اٍ٘ـشبٖ سا دبييٗ لؼٕز ا٘شٟبيي فه لشاس دادٜ ٚ ثب فـبس آسٚاسٜ ٞب سا ثٝ 

 .لبثُ سٚيز ؿٛدًشف ثبال ٚ خّٛ ٔي سا٘يٓ سب ساٜ ٞٛايي ثبص ٚ حفشٜ دٞبٖ 

 
 

 (Jaw Lift)د( ٔا٘ٛس باال وشيذٖ فه تحتا٘ي تٛسط شست
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دس ايٗ ٔب٘ٛس، احيبءٌش دس وٙبس ػش ثيٕبس صا٘ٛ صدٜ ٚ سٛػي اٍ٘ـز ؿؼز خٛد، دٞبٖ ثيٕبس سا ثبص وشدٜ ٚ فه سا ثٝ ًشف 

ذ ا٘دبْ ؿٛد صيشا ثشاي فشد احيبءٌش ثبال ٔي وـذ ايٗ ٔب٘ٛس دس ثيٕبسا٘ي وٝ ؿُ ثٛدٜ يب دس ثيٟٛؿي ػٕيك ثٝ ػش ٔي ثش٘ذ، ثبي

  كذٔٝ ص٘ٙذٜ ٔي ثبؿذ.

 

 

 ا٘سذاد ساٜ ٞٛايي ٘اشي اص جسٓ خاسجي:

اٌش ا٘ؼذاد خفيف اػز ٚ ثيٕبس ثٝ خٛثي ػشفٝ ٔي وٙذ دخبِز ٘ىٙيذ سب خٛد ثيٕبس ثٝ ػشفٝ ٚ سالؽ ثشاي سٙفغ ادأٝ دٞذ، 

،سـذيذ ػخشي سٙفغ ٚ ثيٕبسي وٝ ثذٖٚ دبػخ ؿذٜ اػز فمي دس كٛسر ايدبد ػالئٓ ا٘ؼذاد ؿذيذ ٔب٘ٙذ ػشفٝ ثيلذا 

 دػز ثٝ الذاْ ثض٘يذ.دس كٛسر ٚخٛد ٔـىُ سٙفؼي ؿذيذ ثٝ اٚسطا٘غ اًالع دٞيذ

 سٚؽ ٞبي دبن وشدٖ سا ٜ سٙفغ -2

 استفادٜ اص ساوشٗ-  

 استفادٜ اص ايشٚي –

 استفادٜ اص اٍ٘شت سبابٝ –

 استفادٜ اص ٔا٘ٛس ّٕٞيخ –

 )پشت( ٔا٘ٛسضشبٝ بيٗ دٚ وتف –

 دسكٛسر ٚخٛد اخؼبْ خبسخي، لٌؼبر غزا، خٖٛ، اػشفشاؽ يب ػبيش سشؿحبر دس دٞبٖ ثيٕبس:

٘ـب٘ٝ دػز ديٍش، دس حبِيىٝ آ٘شا خٓ ٔي وٙيٓ، اص وٙبس ٌٛ٘ٝ داخُ  ٚ ثب اٍ٘ـز ػز دٞبٖ ثيٕبس سا ثبص ٍ٘بٞذاؿشٝ ثب يه د

٘يٓ، دغ ثب ا٘دبْ حشوز خبسٚ ٔب٘ٙذ خؼٓ خبسخي سا ثٝ دٞبٖ ثيٕبس ثٝ ديؾ سا٘ذٜ ٚ ثٝ دـز لبػذٜ صثررربٖ ٚ حّك ٔي سػب

ػٕز ٌٛ٘ٝ ٔمبثُ سا٘ذٜ ٚ اص دٞبٖ خبسج ٔي وٙيٓ. دس كٛسر ٚخٛد آػيت ٞبي ٌشد٘ي ثبيذ ثب حفظ ثجبر ػش ٚ ٌشدٖ، 

 . ثيٕبس سا ثٝ يه ًشف چشخب٘ذٜ سب سشؿحبر ٚ اػشفشاؽ خبسج ؿٛد.
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 ¨          ٔا٘ٛس ّٕٞيخ 
 فـبس داخّي سيٝ ٞب ٚ خشٚج ٞٛاي ٔحجٛع دس دـز خؼررٓ خبسج ٔي ؿٛد. ايٗ ٔب٘ٛس ثبػث افضايؾ –

ايٗ ٔب٘ٛس دس ثيٕبسا٘يىٝ خبسج اص ثيٕبسػشبٖ، احيبء ٔي ؿٛ٘ذ يب ساٜ ٞٛايي آٟ٘ب ثٝ ًٛس وبُٔ ٔؼذٚد ٘ـذٜ  –

 ثبؿذ ٚ ٔلذْٚ لبدس ثٝ ػشفٝ، كحجز يب كذا ثبؿذ ٚ يب ػالئٓ ػيب٘ٛص ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ.

 Chestػبَ اص ٔب٘ٛس ّٕٞيخ اػشفبدٜ ٕ٘ي ؿٛد ثّىٝ اص ٔب٘ٛس  4٘ٛصاداٖ ٚ اًفبَ صيش دس ص٘بٖ حبّٔٝ،  –

Thrust  يه ػْٛ ٔيب٘ي خٙبؽ( يب(Back Blow .دس صٔبٖ ثبصدْ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

 ٘حٜٛ ا٘جاْ ٔا٘ٛس ّٕٞيخ

 دـز ثيٕبس ايؼشبدٜ ٚ دػشٟب سا دٚس وٕش ثيٕبس حّمٝ ٔي وٙيٓ.       -1

 ـز وشدٜ ثيٗ ٘ربف ٚ اػششْ٘ٛ ٔي ٌزاسيٓ ٚ دػز ديٍش سا ثشسٚي آٖ لشاس ٔي دٞيٓ.يه دػز سا ٔ       -2

 .فـبس ػشيغ ٚ ؿذيذ سٚ ثٝ ثبال ٚاسد ٔي وٙيٓ سب خؼٓ خبسج ؿٛد 6-10ثٝ ٘بحيٝ ٘بٔجشدٜ        -3

 
 

 ٔا٘ٛسضشبٝ بيٗ دٚ وتف )پشت(

       ٝثبصدْ ٕ٘بيذ. ثيٕبس ثٟشش اػز ٞٛؿيبس ثٛدٜ ٚصٔبٖ ٚاسد ؿذٖ هشثٝ الذاْ ث 

       .ّٛخٓ وشدٖ ثيٕبس ثٝ ًشف خ 

       . ْايدبد ٕٞبٍٞٙي ثب ثيٕبسخٟز سالؽ ثشاي ثبصد 

       . ٚاسد وشدٖ چٟبس هشثٝ ٔحىٓ ثٝ دـز ٔلذْٚ  ثب ٕٞبٍٞٙي 

 (10)ؿىُ.ٚاسد وشدٖ هشثٝ ثٝ دـز فشد ثيٟٛؽ ثب ٔٛفميز وٕششي ثشخٛسداس اػز 

 



                                                 احيا قلبي و ريىي                                                      

 ويژه كمك بهياران

 

21 

21 

 
 

ٞٛشياسبذٖٚ ٕٞاٍٞٙي ٚاسد شٛداحتٕاَ جايٍضيٙي  ٔحىٕتش جسٓ خاسجي  اٌش ضشبٝ دس افشادسٛخٝ:

 ٚسفتٗ  آٖ بطشف پاييٙتش دس تشاشٝ ٚجٛد داسد .

 

B ;دادٖ سٙفغ ٔلٙٛػي 

% اوؼيظٖ اػز ثٝ داخُ سيٝ ٞبي ثيٕبس ٔي 16-18سٚؿي اػز وٝ ًي آٖ احيبء وٙٙذٜ، ٞٛاي ثبصدْ خٛد سا وٝ داساي 

ت ٔي ثشيٓ ، ثؼذ ثب سٛخٝ ثٝ أىب٘بر دس دػششع ) ٔبػه يه ًشفٝ ، ؿيّذ كٛسر يب دٞبٖ اثشذا ػش ثيٕبس سا ثٝ ػم .دٔذ

ثيٕبس ٔي دٞيٓ . ٔٛلغ دادٖ سٙفغ دٞبٖ ثٝ دٞبٖ ، ثيٙي ثيٕبس ثبيذ ثؼشٝ ثبؿذ، وٝ ايٗ وبس سا ثب   خٛدٔبٖ ( دٚ سٙفغ ثٝ

 1يذ وٝ ثؼذ اص ٞش ثبس دٔيذٖ ٞٛا ) ٔذر دْ ٕٞبٖ دػشي وٝ سٚي ديـب٘ي ثيٕبس لشاس دادٞبيٓ ا٘دبْ ٔي دٞيٓ . سٛخٝ وٙ

ثب٘يٝ (  2ثب٘يٝ ( ثبيذ لفؼٝ ػيٙٝ ثيٕبس ثبال ثيبيذ . ثؼذ ٘يض الصْ اػز اخبصٜ داد ثيٕبس ثبصدْ خٛد سا كٛسر دٞذ ) ٔذر ثبصدْ 

 ٔشسجٝ ثشاي ايٗ وبس سالؽ وشد ٚ ػذغ ٚاسد ٔشحّٝ ثؼذ ؿذ . 5دس كٛسر اسفبق ٘يبفشبدٖ ايٗ أش ٔيشٛاٖ سب 

 سٚؽ ٞبي دادٖ سٙفغ ٔلٙٛػي       -2

 سٙفغ دٞبٖ ثٝ دٞبٖ –

 سٙفغ دٞبٖ ثٝ ثيٙي –

 سٙفغ دٞبٖ ثٝ ٔشي –

 يسٙفغ ثب ٔبػه ٚ ويؼٝ ٞٛاي –

 

 Orpharyngeal Airway))                    حّمي -جايٍزاسي ساٜ ٞٛايي دٞا٘ي
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حّك دٚس ٍٟ٘ذاؿشٝ، ػبوـٗ حّك سا سؼٟيُ ٚ اص ٌبص  ايشٚي ثب لشاسٌيشي سٚي صثبٖ، ايٗ ػوٛ سا اص ديٛاسٜ خّفيواسبشد: 

 ٌشفشٗ ِِٛٝ سشاؿٝ ٚ ا٘ؼذاد آٖ سٛػي ٔلذْٚ خٌّٛيشي ٔي وٙذ.

 ا٘ذاصٜ ايشٚي:

  mm111=  5شٕاسٜ   بضسي 

 mm01=  4شٕاسٜ   ٔتٛسط

 mm01=  3شٕاسٜ  وٛچه

 (14)ؿىُ ٛؽ سا ا٘ذاصٜ ٌيشي ٕ٘ٛد.ثٝ ٔٙظٛس ا٘شخبة ا٘ذاصٜ ٔٙبػت ايشٚي، ثبيذ فبكّٝ ثيٗ وٙبس ِت سب ٘شٔٝ الِٝ ٌ

 

 

 
 سٚش جايٍزاسي ايشٚي:

ِِٛٝ دس خٟز ػىغ ا٘حٙبي صثبٖ سب ٘يٕٝ داخُ ػذغ  ػبوـٗ ٚ دبن وشدٖ دٞبٖ ٚ حّك اص سشؿحبر، خٖٛ ٚ اػشفشاؽاثشذا 

ثشخؼرشٝ آٖ ثرب   دسخٝ چشخب٘ذٜ ٚ ٞٓ خٟز ثب ا٘حٙبي صثبٖ ثٝ داخُ دٞبٖ فـبس دادٜ سب ػش  180دٞبٖ وشدٜ ٚ ػذغ ثبيذ آ٘شا 

دسخرٝ چشخب٘رذٜ ٚ ٞرٓ     180ِِٛٝ دس خٟز ػىغ ا٘حٙبي صثبٖ سب ٘يٕٝ داخُ دٞبٖ وشدٜ ٚ ػذغ ثبيرذ آ٘رشا   .ِجٟب ٕٔبع ؿٛد

 . خٟز ثب ا٘حٙبي صثبٖ ثٝ داخُ دٞبٖ فـبس دادٜ سب ػش ثشخؼشٝ آٖ ثب ِجٟب ٕٔبع ؿٛد
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. دشدٌثٝ داخُ سيٝ ٞب ٞذايز ٞٛا خٛد ثخٛد ٘ذاس٘ذ  ثؼذ اص وٙششَ ساٜ ٞٛائي الصْ اػز وٝ ٞٛا سا دس ثيٕبسا٘ي وٝ سٙفغ

 دس ايٗ حبِز سٚؽ ٞبي صيش أىبٖ دزيش اػز :

  ٝدادٖ سٙفغ ثب اػشفبدٜ اص سٙفغ ثبصدٔي فشد احيب وٙٙذٜ : ثؼذ اص وـيذٖ ٘فغ ػٕيك ، ثبصدْ خٛد سا ثٝ داخُ سي

 ٚاسد دٞبٖ ٔب ٘ـٛد .  ثيٕبس ٔي دٔيٓ . دس ايٗ حبِز ثبيذ ٔشالت ثبؿيٓ وٝ سشؿحبر دٞبٖ ثيٕبس

 ، ًثب اػشفبدٜ اص ٔبػه آٔجٛ ثً ثٝ دادٖ سٙفغ ثب اػشفبدٜ اص آٔجٛثً : ثؼذ اسلبَ ساثي اوؼيظٖ ثٝ ا٘شٟبي آٔجٛث

 ثيٕبس سٙفغ ٔي دٞيٓ.

 تٟٛيٝ اص طشيك ٔاسه ٚآٔبٛبً

 .ساٜ ٞٛائي ثبص ٌشدد 

 .ثب اٍ٘ـشبٖ ؿؼز ٚ ٘ـب٘ٝ يه دػز ٔبػه ٍٟ٘ذاؿشٝ ؿٛد                                      

 .ثب ػٝ اٍ٘ـز ديٍش فه سحشب٘ي ٍٟ٘ذاؿشٝ ؿٛد                       

 ثب دػز ديٍش ثب آٔجٛثً سٟٛيٝ ا٘دبْ ؿٛد. 

 دس دليمٝ اػز. 8-10سؼذاد سٙفغ ثب سؼذاد 

 .ٔٛثش ، باال آٔذٖ لفسٝ سيٙٝ ٔي باشذ  تٙفس *بٟتشيٗ ٔعياس اسصيابي٘ىتٝ: 

غ داؿشٝ ثبؿذ ثيٕبس سا دس ٚهؼيز سيىبٚسي ) خٛاثيذٜ ثٝ دّٟٛ ( لشاس ٔي دٞيٓ ٚ ثٝ اسصيبثي ػبيش . دس كٛسسي وٝ ثيٕبس سٙف

 ػيؼشٓ ٞبي ثيٕبس ٔي دشداصيٓ.
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C= ٖٛبشلشاسي ٔجذد ٌشدش خ 

اِٚيٗ الذاْ ثشسػي ٚهؼيز ٌشدؽ خٖٛ ٚ ػّٕىشد لّت ٔلذْٚ اػز. دس فشد ثيٟٛؽ ٔٙبػجششيٗ سٚؽ خٟز ثشسػي 

دس اسصيبثي لّجي ثب اػشفبدٜ اص ٘جن سي ٌشد٘ي )وبسٚسيذ( ٚ دس ٔشحّٝ ثؼذ ٘جن  وبسٚسيذ اػز. ٌشدؽ خٖٛ ،وٙششَ ٘جن

سي دب )فٕٛساَ( سؼذاد ٚ ؿذر هشثبٖ لّت ثيٕبس سا ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي دٞيٓ . وبسٚسيذ سا ثبيذ دس ؿيبس ٔبثيٗ ٘بي ٚ 

 ػوّٝ ٔٛسة ٌشد٘ي خؼشدٛ وشد ثبيذ ٔٛاسد صيش سػبيز ؿٛد :

 ثلٛسر يىٌشفٝ ِٕغ ؿٛد.)ثشاي خٌّٛيشي اص وبٞؾ خٛ٘شػب٘ي ٔغض(  سي ثبيذ .1

 اص هشثٝ صدٖ ثٝ سي خٛدداسي ؿٛد )ثشاي خٌّٛيشي اص آصاد ؿذٖ ِخشٝ احشٕبِي(  .2

 اص ٔبػبط ٘بحيٝ سي خٛدداسي ؿٛد) ثشاي خٌّٛيشي اص وبٞؾ هشثبٖ لّت (  .3

 دس كٛسر ػذْ ِٕغ ٘جن ٔبػبط لّجي سا فٛسا ؿشٚع ٔي وٙيٓ .

 
 

 اط خاسجي لّبٔاس

  ُٕدس ثيٕبسا٘يىٝ فبلذ ٘جن ٔي ثبؿٙذ، خٟز ثشلشاس ٌشدؽ خٖٛ ثٝ ٔبػبط خبسخي لّت ٘يبص اػز. ثشاي ا٘دبْ ايٗ ػ

 ٘ىبر ريُ ثبيذ دس٘ظش ٌشفشٝ ؿٛ٘ذ:

 .اٌش ثيٕبس فبلذ ٘جن يب ػالئٓ حيبسي ديٍش ثٛد ثبيذ ثؼشػز ٔبػبط لفؼٝ ػيٙٝ آغبص ؿٛد 

يش٘ذ وٝ دػشبٖ خٛدؿبٖ سا دس ٔشوض لفؼٝ ػيٙٝ لشاس دٞٙذ ثٝ خبي آ٘ىٝ ٚلرز صيربدي   ٘دبر دٞٙذٌبٖ ثبيؼشي يبد ثٍ   -

 سا ثشاي ديذا وشدٖ ٘بحيٝ ٔبػبط ثب سىٙيه وٙبسٜ د٘ذٜ ٞب ثٝ ٞذس دٞٙذ.
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    ،ٜ٘ؼجز ٔبػبط لّجي ثٝ سٙفغ ٔلٙٛػي دس ثبِغيٗ )دس ايؼز لّجي داخُ يب خبسج ثيٕبسػشب٘ي، احيبي يه يرب دٚ ٘فرش

)ًجرك   اػز وٝ ٔذر صٔبٖ ٞرش سرٙفغ ٔلرٙٛػي ٘يرض يره ثب٘يرٝ ٔري ثبؿرذ.         2/30فشد ٔشخلق( احيبي سٍٞزس يب 

 (CPRآخشيٗ دشٚسىُ 

  ٖ2/15ػبَ، دس كٛسسيىٝ احيب وٙٙذٜ افشاد ٔشخلق ثبؿرٙذ،   1-8٘ؼجز ٔبػبط لّجي ثٝ سٙفغ ٔلٙٛػي دس وٛدوب ،

 ٔي ثبؿذ. 2/30ٚ اٌش سٍٞزس ثبؿٙذ، 

 شاس ٌيشد.لفؼٝ ػيٙٝ ثيٕبس ثبيذ دس ٔؼشم ديذ لشاس ٌيشد.اثشذا ثب دٚ ثيٕبس ثبيذ ثشسٚي ػٌح ػخز ٚ ٔحىٕي ل

اٍ٘ـز يه دػز صايذٜ خٙدشي خٙبؽ سا ِٕغ وشدٜ ٚ يه ٚ ٘يٓ ايٙچ ثبالسش ) يه ػْٛ سحشب٘ي خٙبؽ( سا يبفشٝ، 

ػذغ وف دػز ديٍش سا ثشسٚي خي ٚػي خٙبؽ ٌزاسدٜ ٚ وف دػز ديٍش سا ثشسٚي آٖ ثٝ ٔٛاصار ٞٓ ٔي 

 ٌزاسيٓ.

 ٍ٘ـشبٖ دٚ دػز ثبيذ دس ٞٓ ٌشٜ ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ٔٛاصار ٞٓ لشاس ٌيش٘ذ. ثذيٗ سشسيت ٞٓ اٍ٘ـشبٖ ثب لفؼٝ ػيٙٝ سٕبع ا

ٍ٘شفشٝ سب حذاوثش وٙششَ ٚ فـبس حبكُ ؿٛد ٚ ٞٓ اص ثشٚص ؿىؼشٍي د٘ذٜ ٞب، خٙبؽ ٚ دبسٌي احـبء خٌّٛيشي ٔي 

خٓ ؿذٖ آس٘ح ثبؿذ.ؿب٘ٝ ٞبي فشد ٘بخي ثبيذ دسخٝ ٔؼشميٓ ٚ كبف، ثذٖٚ  90ؿٛد.دػشٟبي فشد ٘بخي ثبيذ ػٕٛد 

  دسػز ثبالي اػششْ٘ٛ لشاس ٌيشد.

 .يه صا٘ٛي فشد ٘بخي ثبيذ وٙبس ؿب٘ٝ ثيٕبس ٚ صا٘ٛي ديٍش ٘ضديه وٕش ٚي لشاسٌيشد 

 : ٝفـبس ثبيذ سيشٕيه ٚ ٔٙظٓ ٚ ٔحىٓ ثبؿذ ثٌٛسيى 

 .ؿٛد فـشدٜثٝ دبييٗ  ٔبػبط دس دليمٝ 100 ثب سؼذاد( يه دْٚ يب يه ػْٛ لٌش لفؼٝ ػيٙٝ )ػب٘شي ٔشش 5سب  3خٙبؽ  

)ثبصٌـز وبُٔ لفؼٝ ػيٙٝ ثٕٙظٛس ا٘دبْ ثبصٌـز ٚسيذي ٔٙبػت صٔبٖ فـشدٖ ٚ آصاد وشدٖ خٙبؽ ثشاثش ثبؿذ 

 .(ٔٛثش هشٚسي اػز CPRثشاي يه 

 دس ا٘شٟبي ٞش فـبس ثٝ ٔىث وٛسبٞي ٘يبص ثٛدٜ سب فـبس سا ٔٛثشسش ٚ خشيبٖ خٖٛ سا ثٟشش ٕ٘بيذ

 ٗ آصاد وشدٖ خٙبؽ ٘جبيذ وف دػشٟب سا اص خٙبؽ خذا ٕ٘ٛددس حي –

 خٟز ٚاسد وشدٖ فـبس ثبيذ اص ٚصٖ ثذٖ خٛد اػشفبدٜ ٕ٘ٛد –

 1001ٚ 1002دس حيٗ ٔبػبط لّت ثٟشش اػز اص ؿٕبسؽ اػذاد اػشفبدٜ ؿٛد    –

.فؼبِيز اػز  ئشوضي ثب اػٕبَ ٞش ٔبػبط لّج، ايدبد ٘جن ٔٛثش ثٟششيٗ ٔؼيبس اسصيبثي ٔبػبط خبسخي لّت –

 اِىششيىي ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس كفحٝ ٔب٘يشٛسٕ٘ي سٛا٘ذ ٔؼيبس وبفي خٟز ٔٛفميز ػّٕيبر احيب ثبؿذ.

 ثب٘يٝ ثشاي اسصيبثي ٘جن صٔبٖ كشف وٙذ)اغّت ٘جن وبسٚسيذ چه ٔيـٛد( 10احيبء ٌش ٘جبيذ ثيؾ اص  -

ٚ ؿخلي وٝ سٙفغ ٔي ٔبػبط  100ؿخلي وٝ ٔبػبط ٔيذٞذ   اٌش احيب ثٝ كٛسر دٚ ٘فشٜ ا٘دبْ ٔي ؿٛد -

ػيىُ( يه ثبساحيبٌشاٖ ثشاي  5ثٟشش اػز ٞش دٚ دليمٝ )  سٙفغ دس ٞش دليمٝ ثٝ ثيٕبس ثذٞٙذ. 10سب  8دٞذ 

 خٌّٛيشي اص خؼشٍي خبيـبٖ سا ثب ٞٓ ػٛم وٙٙذ.
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 :  احيا ٔغضي

يٗ اص ٕٞبٖ دلبيك اِٚيٝ ؿشٚع ػّٕيبر احيب لّت ٚ سيٝ دس كٛسسيىٝ سٛاْ ثب احيب ٔغضي ٘جبؿذ اسصؽ ٘بچيضي داسد . ثٙبثش ا

 احيب ثٝ حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔغض فىش ٔي وٙيٓ .

 دس ايٗ ساثٌٝ چٙذ الذاْ ثبيذ كٛسر ٌيشد :

دليمٝ ثيٕبس خبثدب ٘ـٛد ٚ دس سٚي سخز احيب الذأبر  30ثؼذ اص ثبصٌـز لّت ثيٕبس الصْ اػز وٝ حذالُ ثٝ ٔذر  .1

 جيز ٕٞٛديٙبٔيه ثيٕبس وٕه ٔي وٙذ . حٕبيشي ثشاي ٚي كٛسر ٌيشد . ايٗ أش ثٝ سث

% ثشاي ثيٕبس ثشلشاس ٌشدد .) يبدآٚسي ٔي ٌشدد دس ٍٞٙبْ اػشفبدٜ اص آٔجٛثً الصْ  100دس اِٚيٗ فشكز اوؼيظٖ  .2

 اػز ثب اػشفبدٜ اص ساثي اوؼيظٖ ، آٔجٛثً سا ثٝ وذؼَٛ اوؼيظٖ ٚكُ ٕ٘بئيذ .( 

 ٍ٘ٝ داؿشٝ ؿٛد .   80فـبس ػيؼشَٛ ثيٕبس ثبالسش اص ٕٞٛديٙبٔيه ثيٕبس سا دس حذ ٘شٔبَ ثش لشاس وٙيذ .  .3

 ختٓ احياء دس سيستٓ احياء خاسج بيٕاسستا٘ي:  

 سا ؿشٚع ٔي وٙٙذ ثبيذ سب صٔب٘يىٝ يىي اص ٔٛاسد صيش سد دٞذ آ٘شا ادأٝ دٞٙذ: CPRأذاد ٌشا٘ي وٝ 

 ٌشدؽ خٖٛ ٔٛثش خٛدثٝ خٛدي ٚ سٙفغ ثشلشاس ؿٛد  ■

 طا٘غ ػٌح ثبالسش ا٘شمبَ يبثذٔشالجز ثٝ يه دشػُٙ اٚس  ■

ٔؼيبسٞبي لبثُ إًيٙبٖ ٔجٙي ثش ٔشي غيشلبثُ ثشٌـز ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ)خٕٛد ٘ؼـي، خذا ؿذٖ ػش اص ثذٖ، وجٛدي ■

 ثذٖ،..(

ثٝ ػّز خؼشٍي يب ٚخٛد ٔحيي خٌش٘بن لبدس ثٝ ادأٝ الذأبر ٘جبؿذٚ يب ادٔٝ احيب خبٖ افشاد ديٍش سا ثٝ أذادٌش ■

 ٔخبًشٜ ا٘ذاصد

  احيا دس ششايط غشق شذٌي

غشق ؿذٌي يىي اص ػٛأُ لبثُ ديـٍيشي ٔشي اػز , صٔبٖ ٚ ؿذر ٞيذٛوؼي سٟٙب ػبُٔ ٟٔٓ ٔـخق وٙٙذٜ ديبٔذ 

ٟ٘بيي اػز. ٘دبر دٞٙذٌبٖ ثبيذ دس اِٚيٗ فشكشي وٝ ثيٕبس غشق ؿذٜ ٚ غيش ٞٛؿيبس ثذٖٚ دبػخ اص آة خبسج ٔي ؿٛد 

CPR ٙٙذ.ٚلشي ثب لشثب٘ي غشق ؿذٜ دس ٞش ػٙي ثشخٛسد ٔي ؿٛد لجُ اص سشن ثيٕبس ٚ ثخلٛف سٙفغ ٔلٙٛػي سا آغبص و

 دليمٝ ( ا٘دبْ ؿٛد. 2) حذٚد  CPR چشخٝ  5ثشاي خجش وشدٖ اٚسطا٘غ ثبيذ 
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 تٛجٝ:

 احتياج بٝ تٕشيٗ ٚ ششوت دس واسٌاٟٞاي ٔشتبط داسد. CPRفشاٌيشي ٚ ا٘جاْ ٔٛثش -

 ش يافتٝ است ٚ ٔاساط لّبي اسجحيت بيشتشي داسد.تغيي C-A-B   بٝ A-B-Cاص   CPRأشٚصٜ سيتٓ - 

 

 سفش٘س :

 

 .1387ٔشادي ٔمذْ، أيذ ٚ ٕٞىبساٖ. سٟشاٖ : ٔٛػؼٝ ا٘شـبساسي ا٘ذيـٝ سفيغ .  اكَٛ ثيٟٛؿي ٔيّش.ٔيّش ، اػشِٛشيًٙ . -

 .1386 . سٟشاٖ: ا٘شـبسار  آثٙٛع ،ثبِغيٗ CPRٔشٚسي ػشيغ ٚ وبُٔ ثش ٔجب٘ي ٘بسٚئي ، ػّيٕبٖ ٕٚٞىبساٖ.  -

 .1385سٟشاٖ : ا٘شـبسار ٘ٛس دا٘ؾ ،دس ثبِغيٗ . CPRوشبة خبٔغ ٘يه سٚاٖ ،ٔالحز ٚ ٕٞىبساٖ . -

  1388خؼفشي ٚ ٕٞىبساٖ .وشبة وٕه ثٟيبسي.ا٘شـبسار ػبصٔبٖ ٘ظبْ دشػشبسي خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ،-
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 ثٝ سحشيىبر (دبػخ ٕ٘ي دٞذثيٕبس )

 ثب فشيبد صدٖ وٕه ٔي خٛاٞيٓ

 ساٜ ٞٛايي سا ثبص ٔي وٙيٓ

 اًالع ٔي دٞيٓ 115ثٝ 

 ٔبػبط لّجي ثٝ ثيٕبس ٔي دٞي30ٓ

 سٙفغ ثيٕبس ًجيؼي ٘يؼز

ٔبػبص لّجي  30ثٝ ثيٕبس دادٜ ٚ سٙفغ 2

 ثٝ ثيٕبس ٔي دٞيٓ)ٚ سىشاس ٔي وٙيٓ(


